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…en het is te klein!!! 
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Even voorstellen 
 
Ik ben Marianne Plug (1974) en ik ben tekenaar.   
Ik studeer aan de Nieuwe Akademie Utrecht, waar ik word opgeleid tot beeldend kunstenaar. Dit is mijn vierdejaars scriptie. 

 
Eerst dacht ik dat ik een schilder was. Ik kwam de Nieuwe Akademie binnen met kleurige abstracte schilderijen op doek. Maar tijdens de allereerste 
werkbespreking al kreeg ik het advies: kom los, ga schetsen, ga tekenen. Ik herontdekte pen en potlood, en al snel hingen mijn schilderskwasten aan de 
wilgen. En daar hangen ze nog steeds. 
 
“Schilderen doe je vanuit de vlek” leerde docent Joop Stolk ons tijdens een les in het tweede jaar. Kijkend naar alle lijnen op mijn papier, die ik zou gaan 
invullen met verf, besefte ik: ik ben echt geen schilder, ik ben een tekenaar! 
Zo tekende ik er een paar jaar vrolijk op los. Pen en potlood kregen gezelschap van ecoline, foto’s en tape. A-4tjes werden A-3tjes, A-3tjes werden A-1.  
En toen werd het papier te klein.  
 
De tekeningen leken steeds vaker van het papier af te willen lopen, door te willen groeien. Tja, en als kunstenaar heb je daar dan maar aan te 
gehoorzamen…Het was een punt waarop ik koudwatervrees kreeg. Ben ik dan toch geen tekenaar? Moet ik dan nu ineens ruimtelijk werk gaan maken?  
Ik heb juist altijd zo de pest aan handvaardigheid! Ik wil tékenen!  
 
Dat riep veel vragen op. Want wat is dat dan eigenlijk, tekenen? Wanneer is een werk een tekening, wanneer is het een ruimtelijke installatie? Als een werk 
3d is, mis je de begrenzing die een vel papier je geeft. Hoe weet je dan waar het werk begint en waar het eindigt? En waarom zijn er eigenlijk zoveel 
tekenaars die ook ruimtelijk werken?  
 
Voor deze scriptie ging ik op zoek naar antwoorden op die vragen, en naar kunstenaars die werken in het grensgebied tussen 2- en 3-dimensionaal. Ik zocht 
antwoorden en inspiratie in boeken, op websites, op You Tube, in tentoonstellingen, en vooral ook: in mijzelf. Want het doel van deze scriptie is in de eerste 
plaats om mij verder te verdiepen in het soort werk dat ik zelf momenteel maak. Goed voor mijn ontwikkeling, jazeker! 
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Schetsboek 
 
In deze scriptie geen minuut-tot-minuut-verslag van mijn zoektocht, maar net als in een echt schetsboek: schetsen.   
Schetsen over wat tekenen is en wat kunst is,  over de geschiedenis van de tekenkunst, over kunstenaars die voor en over de grens van het papier werken, 
en schetsen over de ontwikkeling van mijn eigen werk. 
Het is een bundeling van de stukjes en beetjes die belangrijk waren. Inspirerende boeken, interessante kunstenaars, prangende vragen, persoonlijk 
commentaar.  
 
Dit is zo ongeveer de inhoud: 
 
1.  Tekenen 
 
2.  Kunst 
 
3. On Line / De geschiedenis van de lijn 
 
4.  Verf 
 
5.   Silvia Bächli  
 
6.  Monika Grzymala  
 
7.  Richard Tuttle  
 
8.  Ik 
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1. Tekenen 
 
Tekenen, wat is dat eigenlijk? 
 
Volgens mijn Prisma woordenboek is tekenen: ‘met potlood, krijt, inkt e.d. een uit lijnen opgebouwde voorstelling maken.’  
En wat is dan een voorstelling? Prisma: ‘wat men in gedachten voor zich ziet. Afbeelding, uitbeelding.’ 
 
Goed, een uit lijnen opgebouwde afbeelding dus. Eerlijk gezegd had ik verwacht dat ik niets zou hebben aan de definitie uit het woordenboek, maar dat valt 
mee. Na vier jaar op de Akademie weet ik dat het bij tekenen inderdaad vooral om lijnen gaat. Dat had ik vroeger nooit zo in de gaten. Ik dacht altijd: als je 
met verf bezig bent, dan schilder je. Als je met een potlood of houtskool bezig bent, dan teken je. Klaar.  
In de cursussen die ik deed, sowieso bij de meeste cursussen die je aangekondigd ziet, worden de twee ook altijd in één adem genoemd: tekenen en 
schilderen. En in die lessen werd gewoon van alles uitgeprobeerd en door elkaar gegooid. Dat schilderen en tekenen wezenlijk van elkaar verschillen, heb ik 
pas de afgelopen jaren ontdekt. 
 
Ook in de vele teksten die ik voor dit werkstuk heb gelezen, komt het steeds terug: lijnen. Daar gaat het om. 
De conclusie die je daar ook meteen uit kunt trekken is: als de essentie van tekenen dan niet zit in het materiaal waarmee je werkt, maar in het creëren van 
een afbeelding met lijnen, dan kun je dus overal mee tekenen. Niet alleen met potlood, maar ook met draad, met plakband, met flarden papier, met 
grassprieten, met uitgesponnen kauwgom, met repen stof….ga zo maar door. Je kunt overal lijnen mee maken. 
 
Los van de verschillende materialen waarmee je kunt tekenen, zijn er ook vele manieren waarop je dat kunt doen.   
Stel, je wilt een appel tekenen. Dat kun je waarheidsgetrouw doen, door goed te observeren hoe de appel er precies uitziet, en dan te proberen dat zo 
precies mogelijk na te tekenen. 
Je kunt ook je tastzin gebruiken, en met je ogen dicht voelen hoe de vorm van de appel precies in elkaar zit, en die vormen tekenen.  
Je kunt de appel ook tekenen door niet te focussen op de omtrek van de appel zelf, maar op de omgeving van de appel. Oftewel, door niet de vorm te 
tekenen, maar de restvorm. Dat levert weer een geheel andere appel op, maar nog steeds een appel. 
Je kunt inzoomen op details, je kunt variëren met kleur en met de dikte van de lijnen. Je kunt je eigen emoties gebruiken, en door harde, zachte, kriebelige 
lijnen bijvoorbeeld een vrolijke, verdrietige of agressieve appel tekenen.  
Kortom: the sky is the limit. En dan heb ik het hier alleen nog maar over tekenen op papier…wat eigenlijk vrij traditioneel is. Er zijn kunstenaars die nog veel 
verder gaan, die echt de grenzen opzoeken van hoe je kunt tekenen, en daarmee ook van wat tekenen is.  
 
Dat al het bovenstaande nu zo vanzelfsprekend lijkt (natúúrlijk, waarom zou je níet kunnen tekenen met draad, of met je ogen dicht?) komt doordat we al 
een hele geschiedenis van tekenende kunstenaars achter de rug hebben. Kunstenaars van nu nemen die geschiedenis bewust of onbewust als basis mee, en 
bouwen erop voort. Waarover later meer. 
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2. Kunst 
 
Kunst, wat is dat eigenlijk?  
 
De eeuwig terugkerende vraag. Zeker nu ik zelf onderweg ben om beeldend kunstenaar te worden een belangrijke vraag. Toch?  
In het volledige besef dat ik natuurlijk nooit een sluitend antwoord op die vraag zou gaan vinden, besloot ik toch een klein zoektochtje te ondernemen.  
 
Eerst maar weer het woordenboek. Kunst is volgens Prisma: ‘het vermogen om op creatieve wijze uiting te geven aan emoties en/of gedachten’ en 
‘voortbrengselen van dat vermogen’. Klinkt wel goed, maar ook erg vaag. 
 
Ik zette mijn tanden in ‘Maar is het kunst? Een inleiding tot de kunsttheorie’ van Cynthia Freeland. Als toetje liet ik mijn gedachten meevoeren door Bianca 
Stigter, met haar boek ‘Per ongeluk expres. Over kunst’.  
 
Dat laatste boek is een verzameling toegankelijke beschouwingen over allerlei vormen van kunst, van film tot kerkgebouw, gezien door de ogen van een 
kunstminnende historica.  
Eén van de conclusies die Stigter trekt over kunst, is dat het produceren van schoonheid in ieder geval nooit het doel geweest kan zijn. Schoonheid is 
misschien een bijproduct, maar niet het doel. Dat moet volgens haar elders gezocht worden: in nabootsing, symboliek, kennisoverdracht, troost.  
Ze komt tot die conclusie na een bezoek aan een tentoonstelling over Darwin, waarop een opgezette fazant de show steelt. “Zouden ze het expres gedaan 
hebben?” vraagt ze zich af. De fazant is zo prachtig, zo bewonderenswaardig; alle tentoongestelde kunstwerken vallen er volledig bij in het niet. 
 
Herkenbaar cynisch is Stigter soms ook. “Over kunst en over tentoonstellingen wordt vaak gezegd dat ze je leren zien, dat het kunstwerk niet stopt bij zijn 
grenzen, maar daarbuiten doorgaat. In je hoofd. Maar wat zie ik hier? Dat stopcontacten van elkaar kunnen verschillen? Dat het visgraatparket glimt?  
Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd, zegt het spreekwoord. ‘Alles is veel voor wie niet veel verwacht,’ zei de dichter J.C. Bloem. Daar heb ik 
‘Voids’ [de tentoonstelling waarover het ging, en waarop -heel conceptueel- lege ruimtes te zien waren, MP] niet voor nodig.”  
 
Ik herken het cynisme en de twijfel, maar denk ook meteen: “Maar ik kan soms ook écht erg genieten van stopcontacten! Van hoe mooi de stekkers met die 
lange zwarte snoeren eruit steken, van het contrast in vorm en kleur…” En inderdaad, na het intensief bekijken van een tentoonstelling staan mijn ogen vaak  
op scherp, en bekijk ik de wereld om mij heen anders dan daarvoor. Scherper, intenser. Op zulke momenten bekijk ik stopcontacten met andere ogen, 
waardeer ik ze misschien ook meer. En dat vind ik waardevol. 
 
Maar is het dan kunst? 
 
 



 

11 

 

Kunsttheorie 
Cynthia Freeland legt in haar boek uit dat er een grote diversiteit aan kunsttheorieën is. Kunsttheorieën gaan over wat kunst is, wat kunst betekent en 
waarom wij van kunst houden. En er zijn er dus heel veel. Zo zijn er de rituele theorie, theorieën over smaak en schoonheid, de imitatietheorie en theorieën 
die de nadruk leggen op communicatie, ofwel om gevoel uit te drukken ofwel om kennis over te dragen.  
 
De rituele theorie verklaart kunst als gemeenschappelijk ritueel. Freeland uit haar twijfels. Ze vindt dat deze theorie weliswaar toepasbaar zou kunnen zijn 
op de verzameling symbolen, riten, gebaren, en prachtige voorwerpen die bij sommige godsdiensten horen, maar dat deze te kort schiet voor de meeste 
hedendaagse kunst.  
 
Ook de theorieën over smaak en schoonheid houden geen stand. Filosoof Immanuel Kant bijvoorbeeld had het over ‘doelmatigheid zonder doel’.  
Met doelmatigheid bedoelde hij dat een kunstwerk ‘juist’ moest zijn, dat het moest ‘kloppen’. Dat het ‘gewoon mooi’ moest zijn. Het hoefde geen doel te 
hebben. Een kunstwerk is niet mooi omdat je het kunt opeten, of omdat je er je jas aan kunt ophangen. Het is mooi omdat het…mooi is.  
Freeland probeert dit moeilijke begrip uit te leggen: een object is mooi, omdat het een innerlijke harmonie bevordert, of onze geest vrij laat spelen. Bij 
degene die naar het object kijkt, gebeurt iets in zijn bewustzijn. Het lijkt ook wel alsof er een objectieve waarheid is, een soort collectief bewustzijn van wat 
mooi is: rozen zijn mooi, de Venus van Botticelli is mooi. Dat weet iedereen. 
Maar erg ver kom je hier ook niet mee. Bij veel hedendaagse kunst gaat het helemaal niet om de uiterlijke verschijningsvorm, maar om de inhoud.  
Mooi of niet, who cares? 
 
‘Kunst is een imitatie van de natuur of van het menselijk bestaan en bedrijf’ zegt de imitatietheorie. Deze theorie werd lang geleden geïntroduceerd, in 
klassieke verhandelingen over de tragedie (zo ongeveer rond 600 voor Christus). Een zeer hardnekkige theorie dus! Heel veel mensen geven nog altijd de 
voorkeur aan kunst die lijkt op hun favoriete tafereel of voorwerp.  
Maar maakt dat de imitatietheorie daarmee dan ook dé theorie, geeft deze dé definitie van ware kunst? Nee. Worden bijvoorbeeld de bloemen die Vincent 
van Gogh of Georgia O’Keeffe schilderden bewonderd en tot kunst gerekend omdat het zulke nauwkeurige imitaties zijn? Nee. De waardering zit ‘m in 
andere dingen. Dus ook deze theorie brengt veel interessante gedachten, maar niet het allesomvattende antwoord. 
 
Dan zijn er nog de theorieën die de nadruk leggen op communicatie. De twee belangrijkste zijn de expressietheorie en de cognitieve theorie.  
De expressietheorie stelt dat kunst iets overbrengt in de sfeer van emoties of gevoelens. De cognitieve theorie stelt dat kunst gaat om het overbrengen van 
kennis en ideeën. Heel wat anders dus dan de ‘doelmatigheid zonder doel’ van Kant. Heb je volgens die theorie alleen je ogen nodig om te zien of iets al dan 
niet kunst is, bij de communicatieve theorieën heb je ook je hersenen nodig. Want kunstwerken willen iets zeggen, en jij als beschouwer probeert te 
begrijpen wát ze zeggen. Je moet het kunstwerk dus gaan interpreteren, en in de juiste context plaatsen.  
 
Hoe doe je dat?   
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Door op verschillende dingen te letten die een rol zouden kunnen spelen in het werk.  Zo kun je onder meer letten op de tijd waarin het gemaakt werd,  
de cultuur waaruit het voortkomt, de plek die het werk of de kunstenaar in de kunstwereld innemen, het persoonlijke leven van de kunstenaar (‘is dit soms 
een verwijzing naar zijn autoritaire vader?’), enzovoort.  
Geen enkele interpretatie is ooit ‘waar’, zegt Freeland. Maar sommige lijken wel beter dan andere. 
 
Geen wetenschap 
Zo passeren een heleboel theorieën de revue, en overal zit wel wat in. Het verlossende antwoord op de vraag ‘wat is kunst?’ blijft echter uit, zoals verwacht. 
Een kunsttheorie is dan ook niet hetzelfde als een wetenschappelijke theorie. Er zijn, anders dan in de wetenschap, geen absolute kunst-wetten die het 
gedrag van kunstenaars voorspellen of die een verklaring geven voor de loop van de kunstgeschiedenis door nauwkeurig te beschrijven wanneer een werk 
mooi of betekenisvol is. Dat is gewoon niet het wezen van kunst. 
 
Freeland citeert in het slothoofdstuk van haar boek de definitie van kunstenaar Robert Irwin. In zijn definitie wordt veel van het besprokene samengevat, en 
er lijkt wel mee te werken te zijn.  Irwin typeert kunst als ‘een continue onderzoek van ons op de waarneming gebaseerde bewustzijn en een continue 
vergroting van ons bewustzijn van de ons omringende wereld’. Iets anders geformuleerd: kunst versterkt ons bewustzijn en waarnemingsvermogen van 
onszelf en van de wereld.  
 
Daar kan ik me wel in vinden. Die houden we erin! (voorlopig).  
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3. On Line 
 
Wat was ik opgewonden, toen ik via google op het boek ‘On Line. Drawing through the twentieth century’ stuitte. Precies wat ik zocht! Het gaat over lijnen, 
het gaat over de geschiedenis van het tekenen. Bingo! 
 
Het boek is een uitgave van het MoMA, het Museum of Modern Art in New York, en hoort bij de gelijknamige tentoonstelling van eind 2010 tot februari 
2011. Superrecent, lijvig, vol prachtige foto’s, een grote variëteit aan kunstenaars van vroeger en nu, waarvan ik er een heleboel al eerder was 
tegengekomen in mijn research. Dat kan geen toeval zijn! Geweldig! Wat een fantastisch boek! En nu lezen! 
 
Dat viel tegen. 
 
Wat is het moeilijk om je door zinnen heen te worstelen als ‘And those two planes - the physical and the aesthetic - are demonstrated to be the same plane: 
coextensive, and through the abscissas and ordinates of the grid, coordinate. Considered in this way, the bottom line of the grid is a naked and determined 
materialism’, zonder een hekel te krijgen aan het boek, je scriptie of kunst in het algemeen. Kan dat niet ietsje toegankelijker? 
Met hulp van woordenboek, tijd en geduld is het echter toch gelukt uit dit soort teksten de volgende geschiedenis te destilleren. 
 
De geschiedenis van de lijn 
 
On line begint haar relaas in 1910, toen het tekenen van lijnen vooral bedoeld was om de contour van een vorm aan te geven. Met die vormen werd vooral 
de werkelijkheid geïmiteerd; daar ging het in de kunst toen om.  
Er ontstond echter een stroming kunstenaars, die zich meer bezig wilde houden met de snelheid van dingen, met de toekomst, met beweging. Deze 
zogenoemde Futuristen probeerden in hun schilder- en tekenwerk met hun vormen en lijnen zoveel mogelijk beweging te suggereren. Dat lukte.  
Maar het werk bleef plat, en de lijn bleef vooral de contouren aangeven. Wat dat betreft dus niet zoveel nieuws. Voor de geschiedenis van de lijn was het 
Futurisme dan ook slechts een opmaat.  
De volgende grote stroming, het Kubisme, zorgde voor een echte doorbraak. Kunstenaars als Pablo Picasso en George Braque probeerden door middel van 
andere technieken beweging in hun werk te krijgen, en introduceerden de collage. Door het gebruik van stukken papier en karton om vormen te maken, 
kreeg de lijn ineens een andere functie. De rand van het opgeplakte papier zorgde namelijk zelf al voor een contour, voor een afbakening. Daar was geen lijn 
meer voor nodig. Vanaf dat moment kon de lijn als het ware een zelfstandig leven gaan leiden. 
 
Kunstenaars Wassily Kandinsky en Paul Klee waren beiden gefascineerd door de lijn, en schreven er omstreeks de jaren 1920 belangrijk geworden essays en 
boeken over. Ze onderzochten het proces van tekenen, hoe een punt of stip een lijn wordt, hoe een lijn over het platte vlak beweegt en een vorm wordt.  
Heel analytisch, maar ook mooi verwoord. Van Klee komt de prachtige, vaak geciteerde zin: ‘drawing is taking a line for a walk’. Oftewel: tekenen is de lijn 
laten wandelen.  
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Aan die zin kun je merken dat de actie van het tekenen, en dus ook de kunstenaar zelf, belangrijk zijn voor Klee.  Ook Kandinsky was van mening dat alles, 
vanuit ‘de binnenwereld’ of ‘de buitenwereld’ van de kunstenaar, vertaald kon worden naar lijnen. De persoonlijke, innerlijke belevingswereld van de 
kunstenaar was belangrijk.  
 
Dit in tegenstelling tot de mening van de Constructivisten, die een veel rationelere benadering hadden. Hen ging het meer om het bouwen met lijnen, om 
het maken van een soort technische skeletten voor bouwsels. Ze werkten dan ook graag met hulpmiddelen als passer en liniaal. 
 
De ruimte in 
Ondertussen werden de grenzen tussen schilderen, tekenen, beeldhouwen, architectuur, typografie en de omgeving waarin één en ander gepresenteerd 
werd, flink opgerekt. Constructivistische tekenaars maakten ruimtelijke werken, Joan Miró gebruikte schuurpapier en spijkers in zijn tekeningen, Marcel 
Duchamp werkte met touw, waarbij hij het touw het touw liet zijn en El Lissitsky maakte reeds in 1923 een ruimtevullende installatie waarbij ook de exacte 
plaatsing van het werk op de muur een grote rol speelde. Zo werd er aan alle kanten van alles uitgeprobeerd en ontdekt.  
Niet langer was de lijn alleen iets voor verf of potlood op papier. Op alle mogelijke manieren ging de lijn meer ‘de ruimte in’.  
 
We zijn inmiddels aanbeland in de jaren 1950, de Tweede Wereldoorlog lag nog vers in het geheugen. Vrijheid, ruimte, tijd, een nieuw begin, het 
onmetelijke proberen te begrijpen en uit te drukken. Dat waren de ideeën die in deze periode veel kunstenaars bezighielden. Een interessante bijdrage was 
die van Lucio Fontana, die snedes, gaatjes, gaten en scheuren maakte in zijn doeken en zijn papier. Hij tekende geen lijn, maar hij sneed een lijn.  
Een snee of een gat veroorzaakt, zou je zeggen, een leegte in het papier. Maar die leegte kun je ook zien als een zelfstandig beeldelement, als een lijn. Het is 
een restvorm. Het is ook een opening: je kunt er doorheen kijken, wat een gevoel van ruimte geeft. Er kan licht doorheen schijnen.   
 
Jackson Pollock ging in dezelfde periode juist weer terug naar ‘het platte’. Niet de ruimte in, maar terug naar de grond. Hij maakte zijn lijntekeningen op 
grote stukken canvas, die hij op de grond legde. Met zijn kwast vol druipende verf maakte hij bewegingen over het doek: een heel fysiek gebeuren. De lijnen 
die ontstonden, waren gewoon lijnen. Verder niks. Toeval speelde een rol, spontaniteit en de expressieve bewegingen van de kunstenaar. Pollock danste als 
het ware met zijn tekeningen, wat hem een voorloper maakt voor de latere performance art.  
 
In de jaren ‘60 en ‘70 waren de grenzen tussen alle verschillende disciplines totaal vervaagd. Kunstenaar Robert Ryman stelde het zo: ‘om welk medium het 
ook gaat, alle werken waarin de lijn een rol speelt zijn tekeningen’. Een bondige definitie. 
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Lijn over lijn 
Eén van de vele ontwikkelingen (want er werd ontzettend veel geëxperimenteerd vanaf de jaren ‘60!) in het gebruik van de lijn was het plaatsen van lijnen 
over lijnen. Horizontaal gecombineerd met verticaal, zodat een raster ontstaat, of een web.  
Ook hier ging het vaak over thema’s als ruimte, grenzeloze ruimte. Kijk bijvoorbeeld eens naar onderstaand werk van Agnes Martin (links). Een witte 
achtergrond, dunne verticale en horizontale zwarte lijnen keurig over het oppervlak verdeeld, zodat ze het hele schilderij in vakjes verdelen. Dan kun je je 
gemakkelijk voorstellen dat die lijnen nog eeuwig doorgaan. Dat ze alleen maar ophouden omdat toevallig de grens van het doek bereikt is.  

 
Een ander thema in dit soort werken, bijvoorbeeld in die van Gego, is afhankelijkheid. Alle deeltjes van een raster, of web, of een net, zijn belangrijk.  
Ze horen bij elkaar, houden elkaar in evenwicht, zijn verbonden en afhankelijk. Het 3d-werk ‘Reticularea (Ambience)’ (rechtsboven) van Gego (die eigenlijk 
Getrud Goldsschmidt heet) is daar een mooi voorbeeld van. Het bestaat uit een ontelbare hoeveelheid driehoeken. Steeds drie lijnen van ijzer, aan de 
uiteindes aan elkaar vastgemaakt, in een cirkelvormig verbindingsstukje. En dat dan tig keer, tot een gigantisch web ontstaat. Haal je die cirkels weg, dan 
vallen de driehoeken uit elkaar en breekt het web. 
En er was nog een derde thema bij werken met ‘lijn over lijn’. Voor het eerst kregen lijntekeningen ook een duidelijk politieke betekenis, met hun associaties 
met hokjes, kooien en strakke regimes.  
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De wereld in 
Een andere, misschien nog wel belangrijker ontwikkeling, was die van ‘the line in the real’. Om in de trant van Paul Klee’s mooie beeldspraak verder te gaan: 
de lijn ging buitenspelen! De straat op, weg uit het atelier, de echte wereld in!  
 
Kunstenaars zagen de lijn terug in gescheurde, met elkaar verkleefde lagen aanplakbiljetten, maar ook in de manier van lopen van flanerende mensen.  
Land art  en fysieke kunst, ofwel performances, deden hun intrede. Kunstenaars liepen door de sneeuw en maakten zo met hun voeten lijnen. Ze maakten 
met krijt een lange lijn door een woestijn, ze reden met motoren door een landschap, brachten hun nachtelijke wandelingen in kaart.  
 
Het ging bij dit soort tekeningen - want daar hebben het nog steeds over! - niet om het maken van een tastbaar eindproduct. Het ging om het conceptuele, 
het site-specifieke en het fysieke. Of iets eenvoudiger gezegd: het idee, de omgeving en de daad zelf. Foto’s, films of andere registraties waren de enige 
tastbare resultaten, maar daar ging het niet in hoofdzaak om. 
Een bijzonder resultaat bereikten Lotty Rosenfeld en anderen in het project ‘Una milla de cruces sobre el pavimento’ (een mijl van kruizen op het trottoir), 
uitgevoerd in 1979 in Chili. De kunstenaars voegden met witte verf een lijn toe aan de verkeerslijnen op straat (de lijnen die het midden van de straat 
markeren), en schilderden er het woord ‘no’ bij. Er stond dan ‘no +’, in het Spaans te lezen als ‘no mas’, niet meer. Het was een kunstzinnige kritiek op het 
politieke systeem. Het project was zo aansprekend en toegankelijk, dat het publiek het overnam. Het teken ‘no +’ werd een slogan, die overal opdook.  
In straten en op muren, en niet te vergeten: in discussies en gesprekken.  
 
Kennis en gedachten 
Nog een ontwikkeling: die van de ‘dood’ van de kunstenaar. Dat klinkt dramatisch!  
Wat ermee bedoeld wordt is dat veel kunstenaars ernaar streefden zelf niet meer herkenbaar te zijn in hun eigen werk. Het werk moest totaal op zichzelf 
kunnen staan. De persoonlijkheid, het gevoel, de gebaren, het handschrift van de kunstenaar: het deed er niet toe. Uiteindelijk deed zelfs ook het kunstwerk 
er niet toe. Het ging om de ideeën, de gedachten en de kennis die door het maken van het werk ontstonden. Richard Tuttle zei het zo: ‘Drawing is inside the 
person, not on paper’. Tekenen is wat in de tekenaar gebeurt, niet wat je op het papier ziet.   
Daarmee werd ook taal belangrijk: de gedachten die het tekenen opriep, de kennis die overgebracht moest worden, die moet een kunstenaar wel kunnen 
verwoorden. Zo werd schrijven voor deze kunstenaars belangrijker dan tekentechnieken of -methodes.  
 
Zo ongeveer alle hierboven beschreven ontwikkelingen worden aangeduid met de term Conceptual Art. Steeds speelde, in welke vorm dan ook, het concept 
of het idee achter het kunstwerk een hoofdrol. Maar binnen het Conceptuele ging het vele kanten op.  
Het lijkt sowieso of vanaf de jaren ’60 veel minder duidelijk dan in het begin van de twintigste eeuw belang wordt gehecht aan het specifiek benoemen van 
stromingen. Kunstenaars laten zich inspireren door anderen, bouwen voort op wat al onderzocht is, maar strooien niet met manifesten of essays en 
verenigen zich niet meer in groepen rondom een bepaald idee over kunst.  
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Combinaties en achtergrond 
Dan de tekenende kunstenaars van nu. Waar zijn ze mee bezig? De laatste jaren worden, volgens On Line, zowel de muur als de vloer als het papier als de 
‘echte’ ruimte tegenover en naast elkaar gezet. Door middel van lijnen wordt de relatie tussen die verschillende ondergronden en dimensies weergegeven. 
Alles wordt met elkaar verbonden en alles wordt door elkaar heen gebruikt. Het papier en de muur, maar ook horizontaal en verticaal, het concrete en het 
abstracte, het verzonnen en het echte, het persoonlijke en het maatschappelijke.  
Julie Mehretu bijvoorbeeld combineert in haar werken zowel letterlijk als figuurlijk verschillende lagen. Over tekeningen van architectonische of 
plattegrond-achtige structuren die er zeer technisch uitzien, alsof ze met de computer gemaakt zijn, zet ze lagen waarin juist zeer duidelijk haar eigen 
handschrift te herkennen is. Ook Susan Hefuna werkt in lagen: zij gebruikt transparant papier, waarop ze met pen, potlood of draad tekent, en dat ze over 
een andere tekening heen legt.  De onderste tekening vervaagt daardoor een beetje, maar schijnt wel duidelijk door het papier heen, zodat de twee 
tekeningen samen één geheel vormen.  
Als je kijkt naar werken die duidelijk zichtbaar uit verschillende lagen bestaan, dan kijk je eigenlijk steeds door ‘open ruimte’ heen. Doordat een ruimte open 
gelaten is, zie je de laag eronder. Als de bovenste laag helemaal egaal zwart zou zijn, zou je er niks doorheen kunnen zien. Dit zoeken naar ‘open ruimte’ is 
iets wat veel tekenende hedendaagse kunstenaars gemeen hebben.  
 
Zoals gezegd is de tendens de laatste jaren het combineren van verschillende 
dimensies. Essentieel is daarbij dat alle dimensies even belangrijk zijn. De 
achtergrond (of ‘de drager’, oftewel de muur, de vloer of het papier) is net zo 
belangrijk als de lijnen die erop staan. Dat is bij de 2-dimensionale werken in laagjes 
van Mehretu en Hefuna het geval, maar ook bij 3-dimensionaal werk, zoals dat van 
Monika Grzymala.  
Zo heeft zij de muren van een kamer bekleed met een speciaal soort Japans papier 
(zie de afbeelding hiernaast). Met datzelfde papier heeft ze op de muren lijnen 
gemaakt, die ook nog eens de ruimte ingaan. Het effect is dat de hele kamer één 
grote tekening wordt: de muur, het plafond, alles doet mee. Alles wordt tekening  
én drager.   
Bijzonder aan dit werk is ook dat de 3-dimensionale tekening gemaakt is van papier. 
Papier was (en is) doorgaans slechts de drager. Nu is het als materiaal gebruikt:  
alle dimensies door elkaar gehusseld. 
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Alles komt terug 
En zo is de lijn, die zelfstandig werd, die ‘for a walk’ op het papier ging, die de ruimte inging, die de wereld inging, die webben vormde, die een slogan werd, 
die niks meer te maken had met papier of doek of wat dan ook, nu weer terug bij zijn relatie met een achtergrond. Maar dan wel heel anders dan toen 
Kandinsky zijn boeken schreef.  
 
Veel dingen komen steeds terug, viel mij op bij lezing van ‘On line’. Thema’s als beweging, het persoonlijke of juist het niet-persoonlijke, ruimte en 
oneindigheid, op het papier of juist van het papier af, afhankelijkheid en zelfstandigheid, zijn in meerdere periodes door uiteenlopende kunstenaars 
onderzocht. Ook zijn er in de loop der tijd vaak verschillende kunststromingen geweest die ongeveer gelijktijdig stroomden, maar die vanuit een heel 
andere, vaak zelfs tegengestelde benadering werkten. Toch is er wel lijn in te ontdekken….en het was goed om dat te doen.  
 
Het lezen van dit brok(je) geschiedenis was aanvankelijk, naast ingewikkeld, ook wat ontmoedigend. Alles is al gedaan! Wat heb ik daar nou nog aan toe te 
voegen?  
Maar nu weet ik: ja, alles is al gedaan. Maar alles komt ook steeds weer terug. Alle kunstenaars borduren altijd, per definitie, voort op wat de kunstenaars 
vóór hen hebben gedaan. Ze werken met dezelfde thema’s, komen op soortgelijke gedachten, maar voegen altijd iets toe: hun eigen ideeën of handschrift, 
beïnvloed door de tijd waarin ze leven en de mogelijkheden die dat met zich meebrengt.  
 
En dat mag ik ook doen! 
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4. Verf 
 
Het is een wat vreemde titel voor een hoofdstuk in een scriptie over tekenen, ‘verf’. Het is misschien ook wat vreemd dat juist het boek ‘Verf’, waar de titel 
op slaat, mij zo enorm inspireerde.  
Dit boek van Hans den Hartog Jager bevat interviews met belangrijke Nederlandse schilders uit verschillende tijdsperioden: van Constant tot Robert 
Zandvliet. Tekenaars, al dan niet ruimtelijk, komen er niet in voor.  
 
Wat het boek echter zo heerlijk maakte om te lezen, was dat het heel concreet is, en intiem. Den Hartog Jager zocht de kunstenaars op in hun atelier, en 
begon zijn interviews met heel praktische vragen over hun werkproces: welke verf gebruik je, wat voor soort kwasten, hoe begin je aan een doek, moet je 
de nacht ervoor goed geslapen hebben? Van daaruit kwamen de gesprekken op gang: over beweegredenen, over wanneer een werk ‘goed’ is, over 
gevoelens van twijfel, over de interpretatie van het werk.  
 
En het geweldige was: het was allemaal zo ontzettend herkenbaar! Ik stond versteld van hoe makkelijk ik kon meepraten.  
“Ben ik echt wel een kunstenaar?” vraag ik me nogal eens af. Zeker aan het begin van het vierde jaar had ik veel twijfels. “Ben ik wel gepassioneerd 
genoeg?” en “Wat moet ik eigenlijk  met de opleiding, kan ik niet beter gewoon gezellig amateur blijven?”  
Guess what: zelfs de grote schilders zitten vol twijfels, die weten het ook niet altijd. Na het lezen van hun verhalen besefte ik: ik ben d’r ook zo eentje.  
(en ik wil óók een echt atelier!)  
 
Hieronder een paar ‘meepraat-momenten’. 
 
Uit het interview met Armando: 
U schetst zichzelf zo nadrukkelijk als iemand die het allemaal maar overkomt…. 
Dat is ook zo, ik kan daar niks aan doen. Het is geen rationeel besluit, zo van: ik ga vlaggen schilderen. Het is zo’n tussenfase, tussen droom en denken. Er 
overkomt je veel, als kunstenaar. Als je er maar voor openstaat. 
Hoe kunt u ervoor openstaan? 
Dat is werk. Daar moet je hard voor werken. Toen ik nog geen fulltime kunstenaar was, dacht ik weleens: ik zou de hele dag wel bezig willen zijn met kunst, 
met de dingen die ik zou willen maken, willen schrijven. Dat stadium heb ik op een zeker moment, decennia geleden, door hard te werken aan mezelf, 
bereikt. Nu ben ik wat ik maak. Waar ik ook ben, of met wie ik ook praat, al is het een zonnig gesprek, toch, in mijn achterhoofd, ben ik er altijd mee bezig. 
Vakantie van het hoofd bestaat niet meer.  
Waar denkt u dan aan? 
Dat kan je niet zeggen. Het is geen rationeel denken, meer een gevoelsmatig denken. 
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Marianne:   
In Armando’s antwoord op de eerste vraag lees ik: ontspan, relax, ga spelen en probeer uit. Als je bezig bent, gebeurt het wel (misschien). Sta er voor open. 
Je kunt het niet forceren.  
Ik neem zelf wel ook rationele besluiten, zo van: ik ga nu proberen met tape te tekenen, of ik wil nog iets met foto’s doen. Soms is dat op aangeven van mijn 
docenten, naar aanleiding van een werkbespreking, maar ook vanuit mezelf. Wat ik sowieso altijd zelf bepaal is het moment, en ook wat ik precies ga 
uitproberen.  
Ik merk dat als ik graag iets af wil hebben of iets moois wil produceren, het dan juist niet goed wordt. Dan gaat het vastzitten, dan wordt het te rationeel, te 
geforceerd. Vaak als ik zomaar wat speel of experimenteer, dan komt er wél wat. Maar het spelen moet dan wel geconcentreerd zijn, met mijn aandacht 
erbij. Zomaar iets op papier kwakken werkt ook niet. Het gaat erom daar de juiste balans in te vinden.  
En dan, als die balans er is, verras of ontroer ik mezelf soms. Hé, wat gebeurt hier ineens? Wauw! Dan kan een tekening me ineens iets doen, iets in me 
aanraken. Soms voel ik het fysiek, in mijn buik. Op zulke momenten heb ik inderdaad het gevoel dat het me overkomt. Maar uiteindelijk komt het natuurlijk 
voort uit de eerdere pogingen. 
 
In het antwoord op de tweede vraag, raakte de zinsnede ‘door aan mezelf te werken’ me. De interviewer ging daar niet verder op door, maar ik vraag me af 
wat Armando daar precies mee bedoelde. Om in een staat te verkeren waarin je kan openstaan, dat geen andere dingen je energie opslokken, dus zegmaar 
mentaal in evenwicht en in rust en ontspanning zijn, zoiets? Ook bij andere kunstenaars las ik wel iets over ‘het moet opgeruimd zijn, ik moet niks anders 
aan mijn hoofd hebben, ik moet leeg zijn’ maar ik heb het idee dat Armando iets bedoelt dat nog dieper gaat.  
 
De laatste zin, over het verschil tussen rationeel en gevoelsmatig denken bevalt me ook zeer. Ik kan het nog niet helemaal grijpen, of in andere woorden 
formuleren, maar voel dat er inderdaad een verschil is, en dat je bij kunst meer je gevoelsmatige denken gebruikt. Nouja, ik in ieder geval.  
Als ik met tekenen bezig ben, ben ik vooral gevoelsmatig aan het denken. Het voelt niet als denken, eigenlijk. Het voelt meer als… voelen. Of nee, als 
luisteren, of als zien. Voelen, horen of zien wat het werk nodig heeft.  
Daaromheen zit dan het rationele, zegmaar het praktische denken (waar laat ik mijn papier drogen als de vloer al vol ligt, heb ik wel genoeg houtskool om 
dit of dat te doen?). 
En dan heb je nog het verklarende denken, het soms leuke mijmeren, maar ook het gefrustreerde gepieker over waar mijn werk nou over gaat en wat ik nou 
helemaal aan het doen ben. Zoiets. 
 
Uit het interview met Rob van Koningsbruggen: 
Heeft het met het uitschakelen van de geest te maken? Wordt dat moeilijker? 
Dat uitschakelen, daar hou ik erg van. Als ik gewoon, zegmaar serieus, aan het schilderen ben komt dat er ook vanzelf in. Dan zit het niet meer in je hoofd, 
maar in je hand. Maar dat wordt moeilijker naarmate je ouder wordt. 
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Helpt ervaring daarbij? 
Neehee! Ervaring helpt niks. Ervaring is een looie last. Dat was zo mooi toen ik jong was: ik kreeg het ene idee na het andere. Het ging allemaal zo soepel en 
zo makkelijk…je hersens zijn zo elastisch. Maar nu…Ik wil niet bezig zijn om het bezig zijn. Soms maak ik iets en denk ik: ach ja, en leuk…Maar dan denk ik 
weer: dat heb ik al gedaan. Of ik denk: ik doe het toch, wat kan mij het schelen. Soms word ik dan een beetje lui. Dan zet ik maar weer de radio aan, of de 
computer en dan denk ik: misschien morgen, of volgende week, of volgend jaar… 
U lacht er gelukkig wel bij. 
Ja, ik ben het gewend. Alles went. 
 
Marianne:  
Oh hemel! Ik leefde meteen mee met Van Koningsbruggen toen ik dit las. Ik kan ook zo verstrikt raken in mijn eigen hoofd, in alles wat in diverse 
werkbesprekingen is gezegd, in mijn eigen gedachten en eisen en verwachtingen. Totdat er niks meer uit mijn handen komt.  
Ik heb een tijdje gehad dat alles wat ik maakte geforceerd aanvoelde. Het plezier was volkomen weg. Zeer deprimerend.  
 
Ik denk echter, in tegenstelling tot Van Koningsbruggen, wél dat gewoon bezig zijn om het bezig zijn kan helpen. Ga maar gewoon iets heel anders doen. 
Bloemetjes tekenen, kerstkaarten borduren. Beetje dansen, beetje opruimen. En dan langzaamaan weer een beetje wat gaan werken. Het hoeft niks te 
worden. Het is natuurlijk vreselijk moeilijk om dat laatste echt te menen, zeker als je met je kunst je brood verdient.  Dan lijkt het me stressen!  
Ik snap ook dat ervaring dan juist niet helpt. Je hebt een lang verleden, je weet wat je kan, wat er ooit geweest is, wat je gemaakt hebt, en je zou graag nog 
eens zoiets maken.  
Ik had het laatst weer, in het klein: een goede werkbespreking, en daarna heel weinig tijd om nieuw werk te maken. Ik wilde heel graag weer allemaal goede 
tekeningen maken. Produceren dus! Ik was heel erg ‘aan het werk’. Meerdere dagen achter elkaar, meerdere dagdelen op een dag. Normaalgesproken doe 
ik dat niet, er zit bij mij meestal veel tijd tussen de verschillende ‘sessies’. Ik maak een beginnetje, nog een ander beginnetje, rommel hier wat en frutsel 
daar wat, en leg mijn werk dan soms weken weg voordat ik er weer mee verder ga.  Maar nu moest ik doorwerken, het moest weer goed zijn!  
Het vervelende is: het lukt me nooit als ik met die houding bezig ben.  
 
De kunst is op zulke momenten om los te laten. Dan kom ik weer bij Armando terug, die zei dat je aan jezelf moest werken. Aha, nou, in mijn geval is dat dan 
dus: leren loslaten. Want dat vind ik heel erg moeilijk, in alles. En hoe je bent, waar je mee bezig bent, dat vertaalt zich op de een of andere manier naar je 
tekeningen, hoe abstract ze ook zijn. Het is toch een uitdrukking van jezelf en je staat van zijn. Niet altijd is die duidelijk in het werk te zien, maar vaak wel. 
Geforceerde, strakke lijnen,  waar weinig ‘ziel’ of ‘schwung’ in zit. Of juist heel open, vrolijke, alle kanten op zwierende…Dat gaat op een bepaald niveau toch 
ook over jezelf, denk ik. Co Westerik zei daar ook al iets over. 
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Uit het interview met Co Westerik: 
[…] 
Maar uiteindelijk gaan mijn schilderijen over ‘X’ - míjn mentaliteit, mijn geestesgesteldheid. Exacter kan ik het niet benoemen en dat is natuurlijk ook het 
aardige van beeldende kunst. Ik bedoel: als ik het wel zou kunnen benoemen, zou ik als schilder tekortschieten. 
 
Marianne: 
Dat is trouwens ook wel een opluchting, al die kunstenaars in ‘Verf’ die hun eigen werk maar moeilijk kunnen duiden of omschrijven. Het frustrerende voor 
mij persoonlijk is wel dat ik schrijven en uitleggen juist erg leuk vind. Je zou zeggen: dan is het een eitje om je eigen werk te beschrijven. Niet dus.  
Tot nu toe is dat vooral zwoegen. Mijn hoofd zit nog te veel in de weg. Denk ik. 
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5. Silvia Bächli  
 
In juli 2009 exposeerde Silvia Bächli tijdens de Biënnale in Venetië, in het Zwitserse paviljoen.  
Ik liep binnen en was onder de indruk.  
 
Ik bevond me in een vrij lege ruimte, met aan één kant hier en daar 
een grote ingelijste inkttekening, plus wat kleinere, ook ingelijste 
tekeningen. Op de tekeningen waren lijnen te zien. Alleen maar 
lijnen. Aan de andere kant van de ruimte stonden een paar tafels, 
hele simpele. Ik weet het niet meer zeker, maar het zouden zelfs 
gewoon losse planken op schragen geweest kunnen zijn. Onder glas 
lagen op de tafels, plat en vlak bij elkaar, kleine tekeningen op A-4 
formaat, of net ietsje groter. Ook allemaal met lijnen. In het midden 
van de ruimte stonden een paar stoelen. Al met al een nogal kale 
bedoening. Veel wit, leegte, stilte. 
 
Met een aantal medestudenten stond ik mij te verwonderen: wat is 
dit nu toch? Het leek allemaal zo ‘niksig’, zo conceptueel, zo 
minimalistisch, zo arty farty…dat alles wat je op papier zet ‘kunst’ is 
als je het maar ingewikkeld genoeg beschrijft...zoiets. Maar waar 
anderen de conclusie trokken: “Dit snap ik niet, hier kan ik niets 
mee!” bleef ik geboeid.  
Ik snapte er ook niet zoveel van, maar ergens, op een ongrijpbare manier misschien toch wel. Bleek later pas. 
 
Op dat moment deed het werk me vooral denken aan hoe fijn ik het vind om een tekening te starten. Om de eerste lijn op het witte vel papier te zetten. En 
wat een wonder het toch is, dat het vel papier dan ineens niet meer gewoon een vel papier is, maar een tekening. Mits de lijn er met aandacht en 
concentratie is neergezet. Want stel dat je per ongeluk langs een stuk papier veegt en daardoor een flauw streepje achterlaat, dan geeft dat een heel ander 
gevoel als je er naar kijkt. Dan zie je het gebrek aan concentratie, dan is de lijn ‘leeg’.  
 
Zo mijmerde ik nog een tijdje door, helemaal op mijn gemak, daar in dat Zwitserse paviljoen.  
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Het werk van Silvia Bächli 
Tekeningen maakt ze dus. Véél tekeningen. Bächli  is van 1956 en al een lange tijd actief als kunstenaar. Ooit maakte ze dagboek-achtige inkt- en 
pentekeningen, die ze vervolgens uit de dagboeken haalde en opnieuw ordende. Dat werk was vrij verhalend. Op een gegeven moment was ze dat zat,  
ze vond dat ze zichzelf te veel herhaalde. Ze stopte er abrupt mee. 
 
Ze begon tekeningen te maken op losse vellen papier, in verschillende formaten en met verschillende technieken: inkt, viltstift, gouache, houtskool… 
In de jaren ’90 veel op A-4 formaat, later werden de formaten groter. Ze gebruikt allerlei soorten papier, vaak van het goedkope soort. Gewoon uit 
schetsblokken of ruitjesschriften, niks al te ingewikkelds. De kleur van haar papier is wit. Gebroken wit, crème, of spierwit, maar altijd wit. De kleur van haar 
materiaal is zwart. Lichtgrijs, donkerblauw-achtig of pikzwart, maar altijd zwart. 
Ze tekent van alles: landschappen, bloemen, alle mogelijke ledematen, poppen, buiken, haar, en abstracte composities. Alles in eenvoudige lijnen en 
vormen, de figuratieve onderwerpen vaak uitvergroot tot één enkel detail, en ogenschijnlijk heel nonchalant.  
 
De tekeningen lijken apart genomen, aldus Thea Figee in een artikel over Bächli uit 1993 ‘nauwelijks serieuze creaties en een behoorlijk ratjetoe’.  
Het bijzondere zit ‘m dan ook niet zozeer in de tekeningen an sich, maar in wat Bächli er vervolgens mee doet. Met een selectie uit de losse tekeningen 
maakt ze ‘installaties’ op de beschikbare wanden. Ze hangt de tekeningen op verschillende hoogtes en afstanden van elkaar, en maakt zo een nieuwe 
compositie. Ze houdt ook rekening met de specifieke ruimte waarin het werk hangt, met de sfeer en de architectuur. Thea Figee: ‘Zo  bepaalt ze nauwkeurig 
de speelruimte waarbinnen de kijker mag dwalen. De kunstenares hoopt dat de kijker haar tekenkunst niet vanaf één en dezelfde plek bekijkt, maar inzoomt 
op details, weer afstand neemt om het totaal te bekijken en al wandelend links, rechts, boven en onder doorgrondt.’  
Bächli zelf zegt hierover: ‘Goede tekeningen zijn groter dan het formaat dat bepaald wordt door de grens van het papier. De tekeningen zijn als sculpturen, 
ze gaan op diverse manieren de ruimte in waarin wij ons bewegen. De witte muren en de ruimte zijn een onlosmakelijk deel van het beeld.’  
  
Aha! Dacht ik eerst nog dat Bächli’s werk vooral over lijnen ging, al lezend blijkt dat het over heel andere dingen gaat. Over ruimte, over ritme, over het 
combineren van tekeningen, en dat die dan samen een soort hele grote tekening worden op de muur. Of in Bächli’s woorden: over ‘intervallen, ritme, 
gewicht, leegte’. Niet de tekeningen zelf zijn belangrijk, maar de relatie tussen de tekeningen, dat wat ze samengevoegd met elkaar doen. 
 
Of gaat het toch over lijnen? Ze heeft er zelfs een hele serie over gemaakt: ‘Linien’ uit 2005. Daarover zegt Markus Stegmann in de bijbehorende catalogus: 
‘De lijn is de lijn, en niets meer. Maar de lijn heeft in hoge mate een levendige individualiteit ingeademd gekregen, tot op het punt dat geen enkele lijn op 
papier is zoals een andere lijn.’ Bächli zelf zegt er ook interessante dingen over, naar aanleiding van ‘recent werk’ (ik gok uit 2007), op groot formaat papier. 
‘Groot papier (200 x 150 cm) vraagt om een totaal ander soort fysieke inspanning. Je kunt, zonder te stoppen, een ononderbroken lijn tekenen tot een 
lengte van twee meter. Een langere beweging kun je alleen maken door een stap te nemen en daarmee de lijn zichtbaar te onderbreken.’  
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Op zich geen wereldschokkend nieuws, maar het laat zien dat Bächli enorm bezig is met het zetten van lijnen op zich, met het maakproces zelf.  
Ze heeft grote aandacht voor wat ze precies aan het doen is, voor hoe haar hand beweegt, voor wat de inkt dan doet. ‘Elke lijn moet gevuld zijn met 
aanwezigheid, zoals een goede danser, bij wie de beweging in de ruimte doorgaat, voorbij haar vingertoppen’. 
 
De tekeningen op groot formaat lenen zich iets minder goed voor het maken van samengestelde installaties, en hebben ook meer de uitstraling van een 
autonoom, zelfstandig werk. Maar gewoon zo maar op de standaard manier (laten) ophangen, dat doet Bächli ook met dit werk niet. ‘Er mist iets als je mijn 
werken koppig op dezelfde afstand van elkaar hangt. De tekeningen en de manier waarop ze gepresenteerd worden moeten met elkaar corresponderen: 
snelle en langzame lijnen, pauzerend en dansend, intens en vloeiend. De tekeningen gaan voorbij de grens van het papier, wat gespiegeld wordt in de 
presentatie.’  
 
Dát was dus wat ik onbewust herkende: Bächli’s tekeningen gaan over de grens van het papier heen. Het gaat niet alleen om de individuele tekeningen, 
maar vooral ook om het geheel, om de ruimte eromheen. Toen ik halverwege het vierde schooljaar voorzichtig zelf de stap richting installaties zette, viel het 
kwartje ineens: dáárom voelde ik me zo thuis in dat paviljoen! Ik doe hetzelfde! Ik houd ook heel erg van lijnen, en ben ook bezig met de ruimte om het 
papier heen.  
Er is wel een groot verschil tussen ons: Bächli blijft met haar tekeningen binnen de grens van het papier. Ze laat het invullen van de ruimte tussen de 
tekeningen aan de toeschouwer over. Ik ga met mijn tekeningen ook létterlijk de ruimte in. Ik wil die ruimte zelf ontdekken.   
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6. Monika Grzymala 

 
Toen ik zelf steeds meer met tape ging werken, werd het wel interessant om op zoek te gaan naar kunstenaars die dat ook doen. Op de (erg leuke!) blog 
contemporarydrawingsalon.blogspot.com had ik eens een kunstenares bezig gezien met blauw tape op een grote wand. Hoe heette ze ook alweer?  
Op zoek naar die vrouw kwam ik een andere tape-kunstenares tegen: Monika Grzymala.  
Ik was op slag verliefd op haar werk. Zij gaat nog veel verder dan de mevrouw met het blauwe tape: Monika neemt niet alleen de wand, maar ook de vloer, 
het plafond en eventuele pilaren of deuren met haar tape in beslag. Prachtig! 
 
Het werk van Monika Grzymala 
Monika Grzymala (1970, Pools-Duits) was eigenlijk druk bezig om beeldhouwer en restaurateur te worden. Toen ze haar opleiding in die richting had 
afgerond, had ze echter een gesprek met Bogomir Ecker, die aan de Hamburger Hochschule für bildende Kunste lesgaf. “Waarom,” vroeg hij, “plaatste ze 
sculpturen in de ruimte, als ze zich in werkelijkheid vooral interesseerde voor wat er in de ruimte daartussen gebeurt?”  
 
Monika was radicaal, vernietigde haar oude werk en nam les bij Ecker. Ze begon te tekenen, concentreerde zich nu op de lijnen, liet de vorm achter zich.  
Ze leerde nieuwe technieken en materialen kennen, tekende het ene na het andere blad papier vol, en ging toen als vanzelfsprekend de ruimte in. Binnen 
mum van tijd was ze een totaal ander soort kunstenaar dan voorheen, een zeer daadkrachtige en succesvolle ook.  
Ze studeerde af in 2001, werkte al vanaf 2000 aan grote projecten en maakte in 2010 deel uit van de overzichtstentoonstelling ‘On Line, Drawing through 
the twentieth century’, naast grootheden als Kandinsky, Klee, Twombly en Tuttle. Petra Kiphoff schrijft in een artikel uit 2008 heel gevat over twee te 
verschijnen boeken met werk van Grzymala, getiteld ‘next’ en ‘fast forward’, dat die titels erg veelzeggend zijn over haar werkschema en haar carrière. 
 
Wat maakt Grzymala dan allemaal, en wat maakt haar werk zo bijzonder? Zoals gezegd maakt ze werken met tape: sticky tape, plakband, in allerlei soorten 
en in allerlei kleuren. In haar atelier ligt een enorme voorraad rollen. Kilometers en kilometers. Ze maakt er installaties mee, of zoals ze zelf zegt:  
‘3-dimensionale tekeningen’.  
 
De werken die ze maakt zijn ‘site-specific’, dus gemaakt voor een specifieke ruimte. Ze komt met haar assembly kit, een koffer vol tape of andere materialen 
en werkt op de plek zelf (meestal een museum of galerie) haar ideeën uit. “Het atelier van Monika Grzymala bevindt zich enerzijds in haar hoofd, anderzijds 
op de plek waar ze haar installaties bouwt,” schrijft Petra Kiphoff.  
De term ‘site-specific’ wordt nogal eens misbruikt, vindt Kiphoff, voor kunstwerken die gemaakt zijn voor bijvoorbeeld een bepaalde plek in het park. 
Grzymala’s werk is écht site-specific. Vooraf heeft ze een idee, of een bepaalde richting in haar hoofd. Maar zodra ze de ruimte binnenstapt waar het werk 
geplaatst moet worden, begint het echte werk pas. Ze houdt rekening met de architectuur, met de afmetingen, met allerlei aspecten van de ruimte.  
De tekeningen ontstaan al doende.  
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Wat de werken duidelijk site-specific maakt, is dat ze met geen mogelijkheid zomaar verplaatst kunnen worden naar een andere ruimte, en dus ook niet  
verkocht kunnen worden. Wie van Grzymala een werk koopt, koopt iets voor in zijn eigen ruimte. Dat deed verzamelaar Diane Woodner. In haar 
appartement maakte Grzymala de 3-dimensionale tekening met Japans washi-papier, waarover ik al iets schreef in hoofdstuk 3 (het stukje over hoe de 
achtergrond en de lijn even belangrijk zijn voor veel kunstenaars van nu, ook voor Grzymala). 
 
Hoewel ze vooral bekend is om haar tape-installaties, maakt Grzymala ook werk met andere materialen en technieken. In recente projecten gebruikt ze 
allerlei toepassingen van papier, maar ze heeft ook een gigantische schildering met verf gemaakt op een ijsbaan (waar overheen geschaatst kon worden, en 
die daarna langzaam tot smelten werd gebracht), schilderingen in een liftschacht en een installatie met gekleurde dode bomen. Bij de drie laatstgenoemde 
werken gebruikte ze verf, wat de laatste jaren geheel lijkt te zijn verdwenen uit haar repertoire. 
 
De rode draad in al haar werken is het spel met het moment dat een tekening een sculptuur wordt. Met het ongrijpbare moment waarop het platte fysiek 
wordt, het spel tussen 2- en 3- dimensionaal. Dat is wat haar interesseert.  
Tekenen is voor Grzymala in meerdere opzichten iets heel fysieks, zo is te merken aan hoe ze erover praat. “Tekenen is door de hand gestuurd denken,” zegt 
ze bijvoorbeeld, en “Je kunt in mijn werken mijn dans volgen, zogezegd. Ik laat een deel van mijzelf, van mijn lijf achter in het werk, en blijf ermee 
verbonden zolang het in de tentoonstellingsruimte hangt. Alsof er een onzichtbare lijn zit tussen mij en mijn werk.”  
Door de materialen die ze gebruikt en door de enorme afmetingen van veel van haar werk is het ook letterlijk zeer fysiek werk: ondanks hoogtevrees op 
hoogwerkers staan, zelf papier maken, slepen met boomstammen. Heel soms heeft ze een assistent, maar meestal niet. Ze weet immers zelf nog niet 
precies hoe de installatie eruit gaat zien, wat er in de ruimte waar ze mee werkt gebeurt als ze bezig is, in welke richting haar lijnen precies zullen bewegen. 
Die momenten wil ze voor zichzelf bewaren. Het is persoonlijk werk wat ze maakt, en ze werkt graag met haar eigen handen. Haar kunstwerken boeien haar 
vooral tijdens het werkproces zelf. Dat is maar goed ook: het eindresultaat van haar inspanningen is immers vrijwel altijd tijdelijk.  
 
Het  spanningsveld tussen de 2e en de 3e dimensie waarmee Grzymala speelt, levert naast boeiende momenten ook lastigheden op. Hoewel de kritieken 
over het algemeen lovend zijn (“haar meesterschap en verbeeldingskracht hebben de bevrijding van het tekenen een stap verder gebracht”) kwam ik toch 
ook een wat minder positieve recensie tegen, waarin een interessant punt gemaakt werd.  
 
Priya Umachandran schrijft in Amelias Magazine over het werk ‘Farbrauschen (chromatic noise)’ (zie foto’s op de volgende pagina): 
“[….] Echter, dit werk zag er op de foto veel beter uit. Perspectief en invalshoeken krijgen een extra dubbelzinnigheid wanneer ze van het oorspronkelijke  
2-d (het tape) naar 3-d (de muur) weer terugbewegen naar 2-d (de foto). Alleen fase twee zien, zoals die wordt gepresenteerd in de expositie, voelt 
onvoldoende”. Interessante opmerking, aangezien ik zelf inmiddels ook regelmatig worstel met de vraag: is de foto beter?  
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Nu heb ik Monika’s werk nog nooit in het echt gezien (helaas!), dus echt onderschrijven of verwerpen kan ik de kritiek niet. En ik vermoed dat Umachandran 
reageert op een andere foto, aangezien ik bovenstaande beide niet bijzonder sterk vind. Afijn, ik denk desondanks even mee vanaf een afstandje.   
 
Ik kan me goed voorstellen dat het werk waarover Umachandran schrijft ‘in het echt’ juist wel veel beter werkt dan op een foto. Door de grootte lijkt het me 
een indrukwekkend werk, waarin je als het ware kunt rondlopen. In een foto kan dat niet.   
 
Wat je met een foto wel kunt doen: afsnijden, begrenzen. De expositieruimte heeft ongetwijfeld nog een overkant, waar misschien wel een raam zit 
waardoor je naar buiten kunt kijken, of er hangt wellicht een storend kunstwerk van iemand anders. Al die afleidende elementen kun je op een foto 
weglaten. Je kunt een nieuwe compositie maken, spelen met hoeveel je van de witte muur laat  zien, hoeveel van de grijze vloer, hoe scheef of hoe recht je 
de lijnen van de vloer en de muur laat lopen. Je kunt je volledig focussen op je eigen werk, en daar inderdaad nog een belangrijke extra aan toevoegen wat 
betreft de compositie.  
 
De beleving die het de toeschouwer oplevert lijkt me echter toch totaal anders. Gezien Grzymala’s interesse voor juist het eerste moment dat een tekening 
van 2- naar 3-dimensionaal overgaat,  en ook voor het fysieke, vermoed ik dat zij de voorkeur zou geven aan de 3-d-ervaring, boven een sterke compositie 
op foto. Ik neem het punt echter wel mee, het intrigeert me wel: van plat naar fysiek naar plat. Wie weet waar dat idee nog toe leidt. 
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7. Richard Tuttle 
 
Met Richard Tuttle heb ik een beetje een haat-liefde verhouding. Hij praat hoogdravende onzin, hij zegt interessante dingen. Hij maakt veel te conceptuele 
kunst, hij maakt interessante werken. Hij irriteert me, hij interesseert me. Heel dubbel. Lastig.  
 
Aan mijn onderzoekje naar zijn werk begon ik op aanwijzen van docent Jos van Gessel, die zijn naam al tijdens meerdere werkbesprekingen had laten vallen. 
Ik had nog nooit van Tuttle gehoord. 
Hij blijkt toch een grote naam te ‘zijn’. Een zogeheten artist’s artist, een kunstenaar die veel betekent voor andere kunstenaars, die daardoor veel invloed 
heeft, maar die niet zo bekend is bij het grote publiek.  
 
De Amerikaan Richard Tuttle werd geboren in 1941 (Rahway, New Jersey) en stapte de kunstwereld binnen in de zestiger jaren. Kunstenares Agnes Martin 
(die voorbij kwam in hoofdstuk 3, in het stukje over ‘lijn over lijn’) bezorgde hem een baan als assistent bij de Betty Parsons Gallery. Een onbevreesde 
galerie, die werken van bijvoorbeeld Jackson Pollock en Mark Rothko exposeerde. Na een jaar kreeg Tuttle daar zijn eerste expositie.  
 
De expositie die hem op de kaart zette, en waarover hij nu nog steeds bevraagd wordt, vond plaats in 1975 in het Whitney Museum of American Art in   
New York. Het werd een rel.  
Tuttle werd vernietigend gerecenseerd, het publiek was woest, de curator werd ontslagen. Tuttle liet werk zien dat totaal anders was dan wat op dat 
moment gangbaar was: grote, liefst van industriële materialen gemaakte sculpturen en gigantische schilderijen. Alles groot.  
Tuttle echter maakte kleine, fragiele, subtiele werkjes van papier, draad of wegwerpmateriaal. Hij hing een gerafeld stuk touw aan het plafond. Hij tekende 
met potlood een dunne lijn op de muur, bevestigde er met een kleine spijker een stuk ijzerdraad naast. Gaf een roerstaafje een likje verf.  
Dat was het.  
Het publiek voelde zich bekocht. Grote kunstwerken, hoe abstract en minimalistisch ook, zijn vanwege hun afmetingen nog redelijk gemakkelijk te verteren 
als kunst, en de hoeveelheid materiaal maakt het grote prijskaartje begrijpelijk. Tuttle was (en is) echter totaal niet geïnteresseerd in het formaat van dingen 
of in de verkoopbaarheid van zijn werk. Wel in vragen over licht en schaduw, en vooral ook over zichtbaarheid en onzichtbaarheid, wat zijn kleine, vaak heel 
hoog of juist heel laag opgehangen werkjes oproepen.  
 
Zijn fascinatie voor zichtbaarheid en onzichtbaarheid uit zich ook op andere manieren. Ik citeerde Tuttle al in hoofdstuk 3: ‘Drawing is inside the person, not 
on paper’ zei hij. Tekenen is wat in de tekenaar gebeurt, niet wat je op het papier ziet. Het handschrift van de kunstenaar is niet belangrijk, het eindproduct 
evenmin.  
Tuttle probeert werk te maken waarmee hij ‘zich kan bevrijden van zichzelf’. Werk waarin hij zelf onzichtbaar wordt. Dat was al het uitgangspunt van zijn 
werken met potlood en ijzerdraad uit de jaren zeventig. De lijn die hij met potlood tekende, kon hij sturen. Het stuk ijzerdraad maar ten dele.  



 

35 

 

Die draad bevestigde hij maar met één of twee spijkers aan de muur, zodat de draad veel vrijheid kreeg om die kant op te springen die hij zelf wilde: de 
draad bepaalde voor een groot deel zijn eigen richting. De schaduw die de draad vervolgens op de muur maakte, ontstond gewoon, zonder enige sturing. 
Daar had Tuttle helemaal geen zeggenschap meer over. 
   
Om te weten wat een kunstwerk zelf wil, moet de kunstenaar zich ‘leeg maken’, legt Richard Shiff uit naar aanleiding van Tuttle’s werk. “Door op de muur te 
tekenen, wat soms een lichamelijke inspanning vraagt, zet hij zijn vaardigheden, zowel de intellectuele, de emotionele als de fysieke op een ander niveau, 
hij maakt ze leeg. Zijn identiteit verdwijnt. Daardoor blijft zijn gevoeligheid, die hij als levend wezen bezit, open, vrij, helder en zonder richting. In die staat 
wordt hij ontvankelijk voor wat zich aandient. Individualiteit gebaseerd op controle en sturing verandert in individualiteit gebaseerd op tijd, dat wil zeggen: 
verandering, beweging, onmiddellijkheid.” 
Dat zijn nogal wat grote woorden…Het komt erop neer dat als de kunstenaar zichzelf in een volledig ontvankelijke staat weet te krijgen, het kunstwerk 
zichzelf kan gaan sturen en een volkomen eigen leven kan gaan leiden. Of in de woorden van Tuttle: “Ik denk dat het werk het zelf wel weet, dat het slimmer 
is dan ik, beter dan ik.” 
 
Richard Tuttle zelf is ook een man van veel woorden. Hij praat in lange, filosofische volzinnen, die hij vaak niet afmaakt, en lijkt soms maar weinig concreets 
over zijn werk te vertellen. Maar dan ineens zegt hij weer iets heel scherpzinnigs, vaak over veel meer dan alleen het betreffende kunstwerk. Over het leven, 
en over hoe kunst over het leven gaat. Tuttle is een denker. Duidelijk een conceptuele kunstenaar, voor wie het achterliggende idee erg belangrijk is.  
“Eerlijk gezegd begrijp ik niet altijd alles wat hij zegt,” bekent Dorothy Vogel, die samen met haar man een verzamelaar is van Tuttle’s werk, in een artikel 
van Julie Salamon voor The New York Times (2004). Maar dat accepteert ze. “Zijn werk is heel uitdagend. Je kunt er niet naar kijken en het meteen 
begrijpen. Je focust op kleine details, en daarna loop je op straat en zie je ineens hoe mooi de scheuren in het trottoir zijn. Zijn werk leert me om naar kunst 
te kijken, en naar de dingen om mij heen.” 
 
Die dingen kunnen ook afval zijn, snoeppapiertjes, verfrommelde stukjes plastic. Tuttle houdt van dat soort materialen, en zou willen dat die vaker worden 
gebruikt als ondergrond, in plaats van grote dure doeken. Hij zegt daarover in The Artist’s Studio, in een interview met Arne Glimcher: “Als je iets behandelt 
als afval, dan wordt het ook afval. Maar behandel je het als Michelangelo, dan wordt het een Michelangelo.” Een papieren servetje gooi je vaak 
gedachteloos in de afvalbak, maar het kan ook uitgroeien tot een monumentaal kunstwerk. Dat fascineert Tuttle.  
Hij legt ook een link met zichzelf:  “Als ik een bescheiden, nederig materiaal van zichzelf kan bevrijden, kan ik daardoor misschien mijzelf bevrijden.” 
 
Tuttle wordt vaak getypeerd als ‘ongrijpbaar’ en ‘excentriek’. Zijn werk als ‘onafhankelijk’ en ‘niet in een hokje te plaatsen’. Tuttle schildert én tekent én 
maakt sculpturen, en laat zich niet op één medium vastpinnen. Kunst moet vrij zijn van categorieën, is zijn mening. Hij reageert niet op de markt, of op wat 
trendy is. Hij gaat volledig zijn eigen gang. Marcia Tucker, de ontslagen curator, typeert Tuttle als ‘meer een oosterse kunstenaar dan een westerse’.  
Dit vanwege het gegeven dat in oosterse kunst de belangrijkste elementen vaak de meest eenvoudige zijn. Eenvoudig, dat lijkt Tuttle’s werk inderdaad. 
Maar als je beter kijkt, en zeker als hij er zelf over begint te praten, blijkt er een rijke ideeënwereld achter schuil te gaan.  
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Een typering die ik erg miste in de teksten die ik vond over Tuttle’s werk, was ‘speels’. Dat was 
namelijk mijn eigen eerste indruk. Ik zag een serie ‘geknutselde’ mixed-media miniatuurtjes 
(hoogte gemiddeld 17 cm, zie de twee hiernaast) en dacht ‘wat schattig!’. Leuk, speels!  
 
Ze zien eruit alsof degene die ze gemaakt heeft, gewoon zin had om iets leuks te maken, en daar 
plezier in had. Je wordt er zelf ook vrolijk van. Als je iets beter kijkt, zie je goed dat de werkjes bij 
elkaar horen, een serie vormen. Dat op elk verticaal ‘stokje’ een horizontaal stokje zit, en dat het 
vierkant daaronder geen materiaal, maar een schaduw is. Ineens valt dan de schaduw dááronder 
ook op. Wat doet die mooi mee in het geheel!  
De werkjes zijn ook kleurig: heldere, duidelijke kleuren zoals rood, blauw, groen, oranje.  
Het oranje stukje stof roept associaties op met poppenkleertjes, de stokjes met een vlaggenmast 
van een zeilschip, met kinderspeelgoed. Mijn fantasie begon meteen te werken.  
 
Waarom zijn alle teksten die ik lees over Tuttle dan zo doodserieus? Hij laat zelf regelmatig het 
woord ‘moeilijk’ vallen. Moeilijk werk. Dat is wat me zo irriteert, de moeilijk-doenerigheid die hij 
dan uitstraalt. Ik mis het plezier, dat hij er toch ook in moet hebben, anders houd je het 
kunstenaarsvak toch niet al ruim 40 jaar vol? 
 
Misschien heb ik toevallig net de meest filosofische interviews over de meest conceptuele werken gelezen, dat zou kunnen. Misschien begrijp ik zijn werk 
gewoon nog niet helemaal. Ik heb hetzelfde gevoel als twee jaar geleden bij Bächli: ik snap het niet, maar ergens ook wel. Het voelt vertrouwd, ik voel 
herkenning. Het kwartje is nog niet helemaal gevallen, maar het rolt wel.  
 
Vaak is hetgeen je irriteert in iemand, stiekem gewoon hetzelfde als wat je aan jezelf irriteert. Tuttle houdt me wat dat betreft een spiegel voor.  
Hij leert me op dit moment: ik wil plezier hebben in wat ik maak, en dat ook uitstralen.  
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8. Ik 
 
‘Over de grens van het papier’ heet deze scriptie. Ik heb me onder meer verdiept in het werk van drie kunstenaars die werken rondom die grens.  
Silvia Bächli blijft met haar installaties van tekeningen nog net voor de grens van het papier.  
Monika Grzymala maakt haar tekeningen niet meer op papier maar in de ruimte, en gaat dus ruim over de grens.  
Richard Tuttle kent geen enkele grens. 
 
Met alle drie voel ik mij verwant. Van alle drie neem ik wat mee.  
Met Bächli deel ik de liefde voor lijnen en voor papier. Met Grzymala de wens om de ruimte in te gaan en om groot te werken. Met Tuttle het denken en 
juist het kleine gepruts.  
 
Je hoort het al, ik ben er nog niet helemaal uit waar mijn absolute voorkeur ligt. Groot of klein, papier of de ruimte. Ik hoef ook niet te kiezen, het kan 
allemaal samen een wereld vormen. Mijn wereld. 
 
Wat ik dan maak? Ik maak tekeningen. Tekeningen in 2d (op papier) en tekeningen in 3d (op de muur, door de ruimte), en combinaties daarvan.  
Op mijn tekeningen op papier zijn lijnen en vormen te zien: dunne potloodlijnen, gecombineerd met grove zwarte stukken houtskool, zwierige ecoline 
samen met strakke lijnen van tape. Soms werk ik ook met stukken papier, plaatjes of zelfgemaakte foto’s, waarbij mijn voorkeur uitgaat naar foto’s van 
dingen als elektriciteitspalen, fabrieken, deurkrukken en stopcontacten (daar zijn ze weer!).  
Als kunstenaar kijk ik heel ‘formeel’ de wereld in: ik zie vooral de prachtige lijnenconstructie van de hoogspanningsmast, en het contrast dat die strakke, 
ijzeren constructie vormt met de kronkelige takken van de boom die ervoor staat. Het gaat me dus niet zozeer om de inhoud (ik heb een pesthekel aan die 
masten en fabrieken), maar om de vorm en de lijnen. 
 
De tekeningen op papier zijn vaak het startpunt voor een grotere tekening. Ik hang de tekening aan de muur, hang er (á la Bächli) op een bepaalde afstand 
en hoogte één of meerdere naast, en verbind ze aan elkaar, door op de muur lijnen te tekenen met tape, door er een foto of een voorwerp bij te hangen, 
een stoel voor te zetten of wat ik maar kan verzinnen. Ik laat veel witruimte (of lege ruimte) over: het oog van de kijker moet kunnen dwalen, zelf zijn weg 
vinden in de tekening. Dat is het leukst om te doen: het kijken, het steeds meer ontdekken. Het lijkt me mooi als mensen dat in mijn werk kunnen doen.  
 
Mijn 3d-tekeningen die het helemaal zonder de samenwerking met papier moeten doen, zijn nog in een pril stadium. Ik trek (á la Grzymala) lijnen van tape 
over de muur, neem de vloer mee, ontdek dat ik ook de hoek om kan en ga richting raam en plafond. Ik maak een lijnenspel in de douchecel, laat stukken 
ijzerdraad van een tafel bungelen.  
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Mijn eigen handschrift is belangrijk voor me. Ik streef er niet (á la Tuttle) naar om onzichtbaar te zijn. ‘De hand van de kunstenaar’ doet er voor mij juist wel 
toe, het maakt werk toegankelijker als je het kunt relateren aan iets persoonlijks, hoe abstract het verder ook is. Het is gemaakt door een mens, niet door 
een machine. Ik ben graag een mens.  
 
Mijn werk is op dit moment vooral een ontdekkingstocht naar het tekenen zelf, en wat daarin allemaal mogelijk is. Net als deze scriptie. 
 
Ik stelde aan het begin een aantal vragen. Op sommige heb ik nu een antwoord, op andere niet. Of niet echt.  
 
Wanneer een werk een tekening is, en wanneer een installatie? Ach, dat doet er eigenlijk niet zo toe.  
Waarom er zoveel tekenaars zijn die ook ruimtelijk werken? Omdat bij tekenen de lijn belangrijk is, en die heeft de potentie en de neiging om 3d te worden.  
Hoe weet je bij een 3d werk waar het begint en waar het eindigt? Op intuïtie, aldus Monika Grzymala.  
Wat tekenen eigenlijk is? Ach, laat die definities maar. Dat ga ik lekker zelf uitzoeken.  
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Uitgever: Revolver Publishing by VVV, Berlin 
 
Beeldende begrippen – Bert Boermans, 1989 
Uitgeverij Lambo, Arnhem 
 
www.contemporarydrawingsalon.blogspot.com, blog van Yifat Gat  
 
All about drawing. 100 Nederlandse kunstenaars  
Expositie in het Stedelijk Museum Schiedam, 2011 
 

http://www.contemporarydrawingsalon.blogspot.com/
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Vele websites, artikelen,  essays en filmpjes over de behandelde kunstenaars, waaronder: 
 
www.silviabaechli.ch, website van Silvia Bächli 
 
Silvia Bächli, vertellen tussen de regels door – Thea Figee, 1993  
Artikel, tijdschrift mij onbekend 

 
What do the majority of minutes consist of? Questions to and from Silvia Bächli – Hans Rudolf Reust, 2007 
 
Eyes of Time. Silvia Bächli’s ‘Linien’ Series – Markus Stegmann, 2005 
 
Night and Day, a scattering of considerations on the drawings of Silvia Bächli – Jonas Storsve, 2007 
 
Det/das – Inger Christensen, 1969 
Gedicht, o.a. vertaald en geciteerd in de Biënnale-brochure over Silvia Bächli 
 
www.t-r-a-n-s-i-t.net, website van Monika Grzymala 
 
Atelierbesuch: Monika Grzymala – Petra Kiphoff, 2008 
Artikel op www.zeit.de 
 
Wie haben Sie das gemacht, Monika Grzymala? – auteur mij onbekend, 2010  
Artikel op www.monopol-magazin.de 
 
Ruptures: Monika Grzymala -  Priya Umachandran, 2009 
Artikel op www.ameliasmagazine.com 
 
Lesbrief behorend bij de expositie ‘End of the Line’ in the Bluecoat, Liverpool, 2009 
 
Behind the Scenes: On Line:  Monika Grzymala 
Filmpje bij de expositie On Line, The Museum of Modern Art, New York, 2010 
 

http://www.silviabaechli.ch/
http://www.t-r-a-n-s-i-t.net/
http://www.ameliasmagazine.com/
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The End of the Line: Attitudes in Drawing 
Filmpje bij de gelijknamige expositie, Fruitmarket Gallery, Edinburgh, 2009 
 
www.speronewestwater.com, website van galerie die Richard Tuttle vertegenwoordigt 
 
Artist or Guru, he aims deep – Julia Salamon, 2004 
Artikel uit The New York Times 
 
Odd man in  - Paul Gardner, 2004 
Artikel uit ARTnews 
 
Tuttle Vision – Julie L. Belcove, 2005 
Artikel uit W Magazine 
 
Richard Tuttle and the comfort of the unknown – Molly Donovan, 2006 
Artikel voor het Smithsonian American Art Museum 
 
The Artist’s Studio: Richard Tuttle 
Interview op Plum TV, 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Colofon 
 
Tekst, concept en collages: Marianne Plug, 2011 (copyright) 
Begeleiding: Jos van Gessel, Nieuwe Akademie Utrecht 

 
Website: www.drawingsinspace.wordpress.com 

http://www.speronewestwater.com/
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